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Abstract 

NORDLANDER, G. Parasitic wasps in galls of 

Diplolepis rosae (L.) and D. Mayri Schlechtd. 

(Hym. Cynipidae) (Hym. Ichneumonoidea, 

Chalcidoidea, Cynipoidea). — Ent. Tidskr. 94: 

148-176, 1973. 

The aim of the present paper is to elucidate 
the interrelations between gallmakers, inquilines 

and parasites in galls of Diplolepis rosae (L.) 

and D. mayri Schlechtd. 

As an introduction the works done by earlier 
investigations on the subject are briefly reported, 

and the species included in the study are listed 

sys tema lically. 

The methods of storing the galls, taking out 

their larvae and keeping the larvae for maturing 

are described. The observations made on the 
opened galls and the results of the rearing of 
their inhabitants with regard to number of 
emerged imagines and parasitized larvae, times 

of emergence, mortality and sex ratio are 

accounted for and illustrated by tables and 
diagrams. The differences which could be oh-
served in the life-cycles of the various species 

are pointed out and the functions of the different 
species in the galls are discussed. Keys to the 
imagines and larvae of the studied species are 

given and the larvae of most of them are 
figured. At last the results of the present study 

are compared with those obtained by previous 
investigators. 
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Inledning 

De steklar, som lever i de allbekanta sömn-
torngallerna på nyponbuskar, kan indelas i 
egentliga gallhildare, inquiliner och parasiter. 

Gallbildare 

I Sverige har vi enligt Landin (1971: 953) 
fem arter av släktet Diplolepis Geoffr. (tidi-

gare Rhodites Htg.), vilka alla är gallhildare 
på rosor. De i föreliggande uppsats behand-
lade arterna, D. rosae (L.) och D. mayri 

Schlechtd., lägger nästan alltid ägg i rosornas. 
bladknoppar, varpå gallbildning sker. De öv-
riga arterna bildar små galler på bladen. 

Både D. rosae och D. mayri kläcks under 
försommaren, och gallbildningen sker under 
sommaren. Larverna växer färdigt under 
sommar och förhöst, varpå de övervintrar. 
På eftervåren sker förpuppning, och efter 
några veckor kläcks den fullbildade gall-
stekeln. Själva gallerna sitter kvar på rosen-
busken i flera år. Vissa individer av dess 
innevånare ligger också kvar och kläcks först 
under tredje sommaren (Niblett 1949). 

D. rosae-gallen täcks av mosslika hårbild-
ningar som först är gröna men senare antar 
en gulröd färg. Gallerna varierar i storlek 
från encelliga galler med en diameter av 1 



PARASITSTEKLAR I GALLER AV DIPLOLEPIS ROSAE OCH D. MAYRI 	149 

Land ant. 
+ 9 ant. 6 0/0 6 Författare 

     

Tyskland 	 671 7 1 Adler 	(1894) 
Danmark 	 3.425 137 4 Hoffmeyer 	(1925) 
England 	 6.007 46 0,8 Callan (1940) 
Norra England . 1.264 51 4,2 Askew (1960) 

cm till mångcelliga galler stora som tennis-
bollar. D. rosae-gallen förekommer på en 
mängd olika vilda rosor, Rosa spp., medan 
D. mayri-galler främst uppträder på Rosa 
rubiginosa L. men även på R. canina L. 
(Niolett 1949). D. mayri-gallen är genom-
snittligt mindre än D. rosae-gallen och tyd-
ligt loberad. D. rosae-gallen är ibland också 
loberad, men det syns först, när håren tagits 
bort eller när de, på flera år gamla galler, 
har fallit av. Den färska D. magri-gallen är 
grön med små, röda taggar, men framemot 
vintern blir den brun och tappar ofta tag-
garna. Den har dock alltid en slät yta, då 
taggarna fallit av, till skillnad från en hår-
lös D. rosae-gall, som är skrovlig. 

D. rosae förekommer allmänt i nästan hela 
Europa och i västra Asien. Arten har även 
blivit införd till Nordamerika. D. mayri är 
betydligt mer sparsamt förekommande. Den 
finns dock i nästan hela Sverige. 

De europeiska Diplolepis-arterna är nor-
malt partenogenetiska, och hanar är säll-
synta. Hos några amerikanska arter har ej 
reduktionen av det hanliga könet gått så 
långt, och hos en asiatisk art lär parteno-
genes ej förekomma (Callan 1940). En rad 
uppgifter om förekomsten av hanar hos D. 
rosae har publicerats. Ovanstående samman-
ställning av dessa uppgifter är delvis hämtad 
från Callan (1940). 

Både Hoffmeyer och Askew är av den 
uppfattningen, att hanar troligen är vanli-
gare i de nordliga delarna av artens utbred-
ningsområde. Hos en del andra insekter, där 
det förekommer en partenogenetisk och en 
icke partenogenetisk geografisk ras, vilket 
inte är fallet med D. rosae, har nästan alltid 
den partenogenetiska rasen en nordligare ut- 

bredning. Detta betyder alltså, att hos dessa 
insekter hanarna är sällsyntare i norr. Någon 
större undersökning över förekomsten av 
hanar i olika delar av D. rosae's utbrednings-
område har mig veterligen ännu inte gjorts. 

Fördelningen av hanar på olika galler 
tycks vara mycket ojämn. Det förekommer 
galler med båda könen representerade, galler 
med enbart hanar samt galler med enbart 
honor, vilket ju är vanligast. Callan (1940) 
erhöll inte mindre än 18 hanar från en enda 
gall. Detta innebär, att man måste arbeta 
med ett mycket stort material för att kunna 
göra en god uppskattning av frekvensen 
hanar i en population. 

Callan (1940) visade, att även hanar ut-
vecklas ur obefruktade ägg. Han framkastar 
också den teorin, att yttre ogynnsamma för-
hållanden kan påverka könskvoten i riktning 
mot ett större antal hanar. 

Inquiliner 

Inquiliner benämns i detta sammanhang 
djur, som lever i galler men varken bildar 
egna sådana eller direkt parasiterar på någon 
av gallens andra innevånare. De lever på 
växtmaterialet i gallen, precis som de gall-
bildande larverna. Den enda regelbundet f öre-
kommande inquilinen i D. rosae- och D. 
mayri-galler är Periclistus brandtii Ratz. 

(Eady och Quinlan 1963: 23). Även om ingen 
direkt parasitering sker, kan troligen inquilin-
larverna tränga ut gallbildarens larver. En-
ligt Blair (1945) skulle detta ske, genom att 
P. brandtii-larvernas celler växer in i Diplo-

lepis-larvens cell. 

Ent. Tidskr. 94 • 1973 3 -4 
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Fig. 1-6 visar tiden från det att en larv togs in i rumstemperatur tills imagon kläcktes för tre arter 
från olika galltyper (se teckenförklaring s. 160). 
1. Caenacis inflexa från C- och K-galler. — 2. Dito från A-galler. — 3. Torymus bedeguaris från 
C- och K-galler. — 4. Dito från A- och M-galler. — 5. Torgmus macropterus från C- och K-galler. 
— 6. Dito från A- och M-galler. 
Figs. 1-6 show the time passed from the bringing of a larva into room temperature to the 
emergence of the imago for three species from different types of galls (see Key to signs, p. 173). 

Ent. Tidskr. 94 • 1973 • 3 - 4 
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Parasiter 

Både Diplolepis- och P. brandtii-larverna 
angrips av flera olika parasitstekelarter. 
Dessa benämns parasiter, fastän de alltid 

slutligen dödar sin värd. Benämningen para-
sitoider har använts om dessa djur men ver-
kar ej ha slagit igenom. Det förekommer 
aldrig i dessa galler, att ett värddjur angrips 
av mer än en parasit. Däremot kan flera 
parasitstekelägg läggas på ett värddjur, var-
vid endast en parasitlarv klarar sig i kon-

kurrensen. I ett fall (Eur ytorna rosae Nees) 

angriper parasitstekellarven flera värddjur 
och betraktas därför som predator. En av 
de här förekommande parasitsteklarna är 
inre parasit, nämligen Orthopelma mediator 
(Thunb.). De övriga sitter fästade på värd-
djurets utsida och suger ur detta. 

Det har publicerats ett antal uppsatser om 
de olika parasitsteklarnas funktion i Diplo-
lepis-gallerna. Nedan följer en sammanfatt-
ning av, vad olika författare ansett om de 

olika arternas roll som parasiter. 

D. ro sae-galler  

Orthopelma mediator (Thunb.) 
Parasit på D. rosae (Blair 1943). 
Inre parasit på D. rosae (Blair 1944, 1945). 

Torgmus bedeguaris (L.) 

Parasit på D. rosae (Blair 1943). 
Parasit endast på D. rosae (Blair 1944). 
Parasit på D. rosae och 0. mediator (Askew 

1960). 

Torgmus macropterus (\Valk.) 

3 ?+3 j kläckta. Vanlig i galler av Diastrophus 
(Askew 1960). 

Torgmus auratus (Fourc.) 

Troligen parasit på P. brandtii (Blair 1945). 

Glyphomerus stigma (Fabr.) 

Parasit på P. brandtii och troligen D. rosae 
(Blair 1943, 1944). 

Parasit på P. brandtii och D. rosae (Blair 1945). 

Eurytoma rosae Nees 

Predator på P. brandtii (Blair 1943, 1944, 1945). 
Finns i stora galler med ett större antal (ca 15) 
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P. brandtii-celler, men de gör inte alltid slut 
på samtliga P. brandtii (Blair 1945). 

E. rosae tillhör en grupp på 6 »sibling species», 
vilka har olika värddjur. E. rosae har Peri-
clistus spp. som värd (Claridge & Askew 1960). 

Habrocytus bedeguaris Thoms. 

Parasit på 0. mediator och G. stigma (Blair 
1943). 

Parasit på 0. mediator samt funnen i både 
D. rosae- och P. brandtii-celler utan identi-
fierbar värd (Blair 1944). 

Parasiterar ej P. brandtii (Callan 1944). 
Endast funnen sent på våren attackerande larv 

eller puppa av 0. mediator, T. bedeguaris och 
G. stigma (Blair 1945). 

Parasiterar ej P. brandtii (Askew 1960). 

Caenacis inflexa (Raiz.) (=Habrocytus periclisti 
Callan) 

Parasit på P. brandtii (Callan 1944, Askew 1960). 

Eupelmus urozonus Dalman 

Inre parasit på D. rosae. Ej reguljär parasit i 
D. rosae-galler. Kläcks först tredje sommaren 
(Blair 1951). 

Yttre parasit. Angriper en rad olika galler. Två 
generationer under ett år (Askew 1960). 

D. mayri-galler 

Kläckta arter: 0. mediator, T. bedeguaris, G. 
stigma, E. rosae och H. bedeguaris (Niblett 
1949). 

Taxonomi 

Hur de här behandlade Hymenoptera 

Parasitica bör placeras systematiskt, fram-
går av uppställningen s. 153. Ned till släkt-
nivå grundar den sig främst på Landin (1971), 
där dock underfamiljen Orthopelmatinae 
med Orthopelma mediator saknas. 

Problemställningar 

Den primära problemställningen vid den 
här refererade undersökningen var att ut-
röna, vilka arter som finns i de båda slagen 

av undersökta galler, samt att försöka ta 
reda på vilka arter som parasiterar på vilka. 
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Orthopelma mediator (Thunberg) 

Torymus bedeguaris (Linne) 

Torymus macropterus (Walker) 

Torymus auratus (Fourcroy) ; troligen ej parasit i Diplolepis-galler 

(se s. 170). 

Glyphomerus stigma (Fabricius) 

Eurytoma rosae Nees 

Habrocytus bedeguaris Thomson 

Caenacis in flera (Ratzeburg) 

Eupelmus urozonus Dalman 

Periclistus brandtii Ratzeburg 

Diplolepis rosae (Linne) 

Diplolepis mayri Schlechtendal 

Trots att det skrivits en del om detta, är dock 
inte alla artrelationer klarlagda, och det före-
kommer en del motstridiga uppgifter i littera-
turen. Dessutom är de tidigare undersök-
ningarna gjorda i England, där artsamman-
sättning och övriga faktorer ej behöver vara 
desamma som i Sverige. 

Då den låga frekvensen hanar hos Diplo-
lepis tidigare har uppmärksammats, och olika 
uppfattningar finns om huruvida skillnr_der 
i denna frekvens föreligger inom olika geo-
grafiska områden, har naturligtvis frekven-
sen hanar i mitt material noterats. 

Tiden från intagning i rumstemperatur till 
kläckning kunde lätt konstateras, tack vare 
de förvaringsmetoder för djuren som an-
vändes. Därför noterades även dessa kläck-
ningstider. 

Då man för fortsatta studier av artrelatio-
nerna i Diplolepis-gallerna har stor nytta av 
att från början kunna särskilja de olika 
arternas larver, har jag gjort en bestäm-
ningsnyckel med illustrationer för dessa. 
Även en bestämningsnyckel för de fullbil-
dade steklarna i de aktuella gallerna presen-
teras. 

11 

I övrigt har olika iakttagelser rörande de 
behandlade djurens biologi meddelats samt 
taxonomiska problem behandlats. 

Material och metoder 

Behandling av galler samt 
kläckningsmetoder 

Gallerna insamlades främst i Stockholms-
trakten i januari och februari 1973. De för-
varades i tygpåsar på en regnskyddad bal-
kong till den 27/3, då de, som ej tidigare 
bearbetats, lades i kyl. Dessutom togs en 
del galler i Småland 20/4, på Öland 22/4 och 
på Åland 1/5. 

För att kunna ta reda på de olika arternas 
funktion i gallen, måste denna försiktigt 
öppnas cell för cell. Innehållet i varje cell, 
antingen en ensam larv, en puppa eller en 
larv med fasthäftad ektoparasitisk larv, 
kunde sedan isoleras och läggas till kläck-
ning. 

De flesta larverna har ätit färdigt under 
sommar och höst och övervintrar som full- 

Ent. Tidskr. 94 1973 • 3 - 4 
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vuxna. De ektoparasitiska Torgmus-larverna, 

och ibland även H. bedeguaris-larverna, 

tycks övervintra som små och suger ut sin 
värd först under våren. Det är alltså lämp-
ligt att insamla gallerna under vintern, om 
man vill låta djuren kläckas och samtidigt 
få information om parasiteringen. 

För att ta ut djuret ur dess cell frilades 
det först genom att en del av cellväggen togs 
bort med en skalpell. Därefter plockades det 
försiktigt ut med en mjuk pensel, fuktad 
med dest. vatten. Det stora problem man 
ställs inför, när man vill låta de ur gallen 
uttagna larverna utvecklas till fullbildade 
insekter, är hur man skall förvara dem. Blair 
(1944) lade larverna i glasrör med en bomulls-
propp mellan dem och placerade sedan rören 
i glasbehållare med litet vatten på bottnen 
för att hålla en fuktighetsmättad atmosfär. 
Callan (1940) förvarade varje larv för sig 
i en gelatinkapsel. Den metod jag valde lik-
nar Gallans, men den har vissa fördelar 
framför både dennes och Blairs metod. Inne-
hållet från varje cell lades i en rund plexi-
glasdosa med en inre diameter på 16 mm 
och en höjd av 7 mm. Dosorna sluter helt 
tätt, så att luftfuktigheten bevaras inuti dem, 
och de är helt genomskinliga. Dessutom är 
lock och botten plana, så att det går utmärkt 
att studera dosans innehåll under preparer-
lupp utan att öppna den. Dosorna placerades 
i insektslådor i ett lager, så att de kunde 
observeras varje dag. I bottnen var de för-
sedda med ett kodnummer, som hänvisade 
till min journal, där uppgifter om varje en-
skilt djur samlades. Fördelarna med denna 
förvaringsmetod är, att man snabbt kan se 
över alla dosorna, och att man direkt kan 
plocka ut kläckta djur och bestämma dem. 
Då detta arbete inleddes, kände jag ej till 
de olika larvernas utseende. Det var därför 
viktigt, att djuren kunde förvaras inomhus, 
så att tiden fram till kläckningen blev så 
kort som möjligt. Då bearbetningen pågick 
hela våren, fick jag, allteftersom djuren 
kläcktes, information om till vilka arter de 
olika larverna hörde. Även en mängd andra 
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erfarenheter och uppslag om vad man borde 
iaktta i fortsättningen erhölls tack vare detta 
arbetssätt. 

För att kontrollera att de ovan beskrivna 
kläckningarna ej gav ett missvisande resul-
tat, t.ex. att någon art konsekvent misslycka-
des med kläckningen i dosorna, fick ett antal 
djur kläckas på det naturliga sättet i sina 
galler. Vid förvaringen av gallerna bör man 
hålla en lagom fuktighet, så att de varken 
möglar eller torkar ut. Callan (1940) för-
varade gallerna i glasbehållare med sand på 
bottnen och tillslutna med muslin. Dessa be-
hållare placerades i ett öppet hus. Denna 
metod passade dock inte mig, då jag ville 
kunna ta ut alla kläckta djur varje dag för 
att kunna följa kläckningens förlopp hos de 
olika arterna. Jag valde en enkel men prak-
tisk förvaringsmetod. Varje gall lades i en 
genomskinlig plastpåse med en fuktkudde i. 
I en sådan plastpåse hålls en lagom fuktig-
het, och det är lätt att sticka in handen för 
att ta ut de kläckta steklarna med ett glas-
rör. Man får lättare tag på dessa, om man 
skalar bort allt hår på gallerna. I håret kan 
nämligen en del djur dölja sig, och det bildar 
dessutom en del skräp i påsarna. 

Förutom dessa kläckningar av enskilda 
galler kläcktes fem grupper av galler kollek-
tivt, två grupper i plastpåsar och tre i spe-
ciella kläckningslådor. Lådorna var av trä 
och hade ett glasrör instucket, i vilket djur, 
som dras mot ljuset, förväntas krypa ut. De 
flesta av de kläckta steklarna kröp dock inte 
ut i röret utan satte sig i stället i lådans tak. 
Detta gör, att denna typ av kläckningslådor 
ej är lämplig för dessa djur, om man vill ha 
reda på exakt kläckningsdatum för varje 
individ. Dessutom torkar gallerna ut vid för-
varing inomhus i sådana lådor, vilket kan 
försvåra för steklarna att ta sig ut. 

Samtliga galler, som kläcktes i plastpåsar, 
öppnades cell för cell, när alla kläckningar 
kunde antas vara över. I gallerna fanns en 
del rester av djur, som inte lyckats ta sig ut, 
och de, som gick att bestämma, noterades. 
På samma sätt öppnades även några galler, 
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Fig. 7-12. 7. Framvinge av pteromalid. — 8. Antenn av pteromalid. — 9. Radial-cell hos Diplo-
lepis rosae. — 10. Dito hos D. mayri. — 11. Thorax av pteromalid, sedd uppifrån. — 12. Dito, 
sedd från sidan. (7-8, 11-12 efter Graham 1969 a; 9-10 efter Eady and Quinlan 1963). 
Figs. 7-12. 7. Pteromalid, fore wing. — 8. Do. , antenna. — 9. Diplolepis rosae, radial cell of fore 
wing — 10. D. mayri, do. — 11. Pteromalid, thorax in dorsal view. — 12. Do., in lateral view. 
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13 

    

17 
Fig, 13-17. 13. Huvud av Diplolepis rosae-larv, sett framifrån. — 14. Diplolepis rosae-larv, sedd 
från sidan. — 15. Mandibler av D. mayri-larv i två olika lägen, ritade från ett exuvium. — 16. Mun-
delar av Periclistus brandtii-larv, sedda framifrån. — 17. Periclistus brandtii-larv, sedd från sidan. 
Figs. 13-17. 13. Diplolepis rosae, head of larva in frontal view. — 14. Do., larva in lateral view. 
— 15. Diplolepis mayri, mandibles in two pbsilions, drawn from an exuvium. — 16. Periclistus 
brandtii, mouth-parts of larva in frontal view. — 17. Do., larva in lateral view. 
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Fig. 18-21. 18. Nedre delen av huvudet hos en Orthopelma mediator-larv, sett framifrån. — 19. 
0. mediator-larv, sedd från sidan. — 20. Huvud av Caenacis inflexa-larv, sett framifrån. — 21. C. 
inflexa-larv, sedd från sidan. 
Figs. 18-21. 18. Orthopelma mediaton, lower part of head of larva in frontal view. — 19. Do., 
larva in lateral view. — 20. Caenacis inflexa, head of larva in frontal view. — 21. Do., larva in 
lateral view. 

som suttit ute i mer än ett år. Även här hitta-
des fullbildade steklar, som inte kunnat ta 
sig ut, men även larver, som legat över två 
vintrar och som kläcktes nu. Sådana över-
liggande larver påträffades också, när de 

galler, som kläcktes i plastpåsar, skars upp, 
och det fanns också kvar en del levande lar-
ver i plexiglasdosorna, när övriga kläck-
ningar var över. För att söka snabbt ge dessa 
larver en vinter till, lades de, som inte redan 

Ent. Tidskr. 94 • 1973 • 3 - 4 
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25 

— 23. E. rosae-larv, sedd från si- 
- 25. E. urozonus-larv, sedd från 

Fig. 22-25. 22. Huvud av Eurytoma rosae-larv, sett framifrån. 
dan. — 24. Huvud av Eupelmus urozonus-larv, sett framifrån. 
sidan. (24-25 från Askew 1960) 
Figs. 22-25. 22. Eurytorna rosae, head of larva in frontal view. 
24. Eupelmus urozonus, head of larva in frontal view. -- 25. Do., 
Askew 1960) 

— 23. Do., larva in lateral view. -
larva in lateral view. (24-25 from 

låg i dosor, i sådana, och sedan ställdes alla 
larverna in i ett kylskåp, där de fick vara i 
14 	15 dagar, innan de togs ut igen. Detta 
försök att få dem att kläckas misslyckades 
dock. 
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Avbildning av larver och avkastade 
larvhudar 

De larver, som skulle avbildas, lades di-
rekt i Carls lösning. (Carls lösning: 2 delar 
ättiksyra, 6 delar 40 0/o formalin, 17 delar 
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Fig. 26-29. 26. Huvud av Torgmus bedeguaris-larv, sett framifrån. — 27. Fullväxt T. bedeguaris-
larv, sedd från sidan (huvudet ej i ren profil). — 28. Ej fullväxt T. bedeguaris-larv, sedd från si-
dan. — 29. E•j fullväxt T. macropterus-larv, sedd från sidan. 
Figs. 26-29. 26. Torgmus bedeguaris, head of larva in frontal view. — 27. Do., full-grown larva 
in lateral view. — 28. Do., not full-grown larva in lateral view. — 29. T. macropterus, not full-
grown larva in lateral view. 

95 O/o alkohol och 28 delar dest. vatten.) När 
de sedan togs upp efter några dagar, såg de 
precis ut som den levande larven, och även 
varje arts typiska kroppsställning var bibe- 

hållen. Larverna ritades av under preparer-
mikroskop. Illustrationerna vill visa de 
karaktärer, som man kan använda för att 
snabbt skilja de arter, som lever i de här ak- 
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tuella gallerna. Detaljer, som man normalt 
inte ser vid en hastig kontroll av den levande 
larven, finns alltså ej med på teckningarna. 

Insamlingen av larver för avritning bör-
jade, först då de sista gallerna bearbetades. 
I dessa saknades tyvärr larver av H. bede-
guaris, varför denna art ej finns avbildad. 
Ingen D. magri-gall fanns heller kvar i detta 
skede av undersökningen. Därför saknas 
även av D. mayri teckningar motsvarande 
dem, som gjorts av övriga larver. Däremot 
finns en enkel skiss av mandiblernas kon-
turer medtagen (fig. 15), ritad efter en av-
kastad larvhud, ett s.k. exuvium. Sådana exu-
vier, liksom även rester av parasiterade larver, 
ligger kvar i gallernas celler och ett studium 
av sådana lämningar är till god hjälp vid 
undersökningar av gallinsekter och deras 
parasiter. På detta sätt -  kan man t.ex. be-
stämma värden till en kläckt parasit. För att 
kunna studeras närmare och eventuellt ritas 
av måste exuvierna först rullas ut. Detta kan 
man göra med tillhjälp av ett par penslar i 
en droppe vatten på ett objektglas. 

Resultat 

Teckenförklaring 

I de följande tabellerna och diagrammen 
har en del bokstavsbeteckningar använts. 
Versalerna har följande betydelse: 

A Öppnade D. rosae-galler anlagda föregående 
år. Djuren kläcktes i plexiglasdosor. 

B Öppnade äldre D. rosae-galler. Rester av döda 
djur bestämdes. Levande djur kläcktes i 
dosor. 

G D. rosae-galler, som lades en och en i plast-
påsar, där djuren kläcktes. Senare öppnades 
gallerna, döda djur bestämdes och överliggare 
omhändertogs. 

K Som C, utom att flera galler förvarades till-
sammans. 

L Flera D. rosae-galler kläckta tillsammans i 
kläckningslådor. Inga kläcknings tider note-
rades, och gallerna öppnades ej efter kläck-
ningen. 

M Öppnade D. mayri-galler anlagda föregående 
år. Djuren kläcktes i dosor. 
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Resultat av kläckningar samt 
observationer vid öppnandet 
av galler 

Kläckningsresultatet för de olika grup-
perna av galler redovisas i tab. 1. Det bör 
observeras, att inga parasiterade djur är med-
räknade som döda, utan vad som anges är 
de djur, som slutligen skulle ha kunnat 
kläckas ur varje cell. 

Det antal döda djur, som angivits för C+ 
K-galler, är endast de, som kunnat bestäm-
mas. Dessutom fanns det ofta mängder av 
obestämbara djurfragment. Då även cellerna 
blivit söndertrasade av de steklar, som tagit 
sig ut, är det svårt att uppskatta det verk-
liga antalet djur som blivit kvar i gallerna. 
De större arterna D. rosae och 0. mediator 
har troligen blivit bättre bevarade än de öv-
riga arterna. Detta kan vara åtminstone en 
del av förklaringen till de skillnader i död-
lighet för de olika arterna i C+K-galler, som 
redovisas i tab. 2. Den mycket låga dödlig-
heten för E. rosae kan bero på, att nästan 
inga fullbildade exemplar blir kvar i gallen, 
då E. rosae tycks ha mycket kraftiga käkar. 
Detta har kläckta exemplar i plexiglas-
dosorna visat genom att de nästan kunnat 
äta sig ut ur dessa. Ingen av de andra ar-
terna har förmått angripa dosorna. 

Även mortaliteten för djur från A- och 
M-galler visas i tab. 2. Den höga dödligheten 
för Torymus-arterna beror troligen på, att 
Torymus-larven, när gallerna öppnades, of-
tast satt fästad på sin värdlarv och var 
långt ifrån fullvuxen. Den blev då ibland så 
störd av överföringen från cellen till dosan, 
att den lämnade sitt värddjur. Troligen skulle 
ett bättre resultat ha erhållits, om gallerna 
förvarats i rumstemperatur en vecka, innan 
de bearbetades, så att Torymus-larven fått 
växa till sig. Tyvärr finns det endast tre 
galler i mitt material, som varit inomhus i 
en vecka eller mer före öppnandet. Dessa tre 
galler innehöll dessutom bara tre Torymus-
larver, varav en dog. 

Den tämligen höga dödligheten för P. 
brandtii kan nog även den delvis förklaras. 



PARASITSTEKLAR I GALLER AV DIPLOLEPIS ROSAE OCH D. MAYRI 	161 

Tab. 1. Resultat av undersökningen av A-, C+K-, 
L- och M-galler (se teckenförklaring s. 160). 

=antal kläckta hanar; =antal kläckta honor; 
ö=överliggare; x=larver och puppor från A-
och M-galler, som ej lagts till kläckning; t= 
larver och puppor från A- och M-galler som 
dött, eller identifierade rester av döda djur i 
C+K-galler. 
H. bedeguaris f  och C. inflexa t=död ptero-
malid-larv eller -puppa från Diplolepis- respek-
tive P. brandtii-cell. 

Table 1. Results of the investigation of A-, C+ 
K-, L- and M-galls (see Key to signs, p. 173). 
6 =number of emerged males; ?=number of 
emerged females; ö=larvae which were alive 
marsy months after being brought into room 
temperature but did not mature; in nature they 
probably would have emerged after two winters; 
x=larvae and pupae from A- and M-galls which 
were not put into boxes for maturing; f=larvae 
and pupae from A- and M-galls which died in 
the boxes, or identified rests of dead insetts in 
C + K-galls. 
H. bedeguaris t and C. inflexa =dead Ptero-
malid larva or pupa from Diplolepis-or P. brand-

respectively. 

galltyp 
type of gall 

antal A C+K L M 
number (47) (28) (25) (18) 

art 
species 

Diplolepis magri 	 
» — 	  

9 19 
2 

Diplolepis 	rosae 	 4 1 1 
» — 	  213 133 36 
» — 	  15 35 
» — 	  
» — 	  )1(-  

103 
23 

— 
21 

— 

Periclistus brandtii 	 80 105 187 18 
» — 	  9 152 125 210 30 
» — 	  5 3 — 2 
» — 	  x 240 

57 10 — 9 
Orthopelma mediator 62 83 58 0 

114 61 37 0 
	 x 4 — — — 
	 t 37 49 — 1 

Torgmus bedeguris 	 37 44 16 2 
» — 	  9 26 41 21 5 
Torgmus macropterus 6 16 3 18 
» — 	  9 10 17 1 5 
Torymus spp. 	 a 0 6 0 0 

» - 	  
	 9 

x 
2 
8 

1 
— 

0 
— 

0 
— 

40 10 — 4 
Eurytoma rosae 	 22 28 16 3 
» — 	  9 49 40 27 6 
» — 	  1 0 — 0 
	 x 11 — — 

» — 	  15 1 2 
forts. 

Tab. 1 forts. 

Habrocgtus 	bedeguaris 	. 6 9 3 12 1 
» — 	  9 20 8 18 0 
» — 	  t 2  0  — 0  
Caenacis inflexa 	 6 31 24 29 2 
» — 	  9 24 30 22 15 
» — 	  x 4 — 
» — 	  t 18 6 10 
Eupelmus 	urozonus 	• • • • 9 2 0 0 0 
Scambus sp. 	 j 1 0 0 0 

P. brandtii-cellerna är nämligen så små, att 

larven eller puppan fyller ut den helt. Dess-

utom är cellerna ofta tätt ihopgyttrade. Där-

för är det mycket lätt gjort, att särskilt 

puppor skadas, när de tas ut ur cellen. Då 

jag inte noga studerat varje uttaget djur 

under lupp, är det troligt, att några av de 

exemplar, som lagts till kläckning, varit 

skadade. Denna risk föreligger inte alls i 

samma grad för övriga arter, vilka aldrig 

helt fyller ut sin cell och därför är mycket 

lättare att ta ut ur cellen. 

Den högsta dödlighet, som redovisas i tab. 
2, finns hos H. bedeguaris+ C. inflexa (främst 
den senare) i D. magri-galler. Materialet är 
dock alldeles för litet, för att man därav 
skall kunna dra några slutsatser om dödlig-
hetens storleksordning. 

I tab. 3 tas könsfördelningen för de olika 
arterna upp. Då könskvoten ofta varierar 
starkt från gall till gall, bör man ha ett stort 
material för att kunna göra en god uppskatt-
ning av det verkliga förhållandet. Mitt lilla 
material antyder dock, att hanarna utgör 

1/3-1/2 av antalet individer hos alla arter 
utom D. rosae och D. magri. Även D. rosor-

materialet är för litet för att medge några 
säkra slutsatser. Siffran 1,5 0/0 hanar indi-
kerar dock, att andelen hanar i Sverige var-
ken är anmärkningsvärt större eller mindre 
än i Tyskland, England eller Danmark (se 
s. 149). 

I de gamla D. rosae-galler, som också 
öppnades, hittades ett antal döda djur och 
några överliggare. De döda djuren var ännu 
svårare att identifiera än de, som fanns i 
C+K-gallerna, eftersom dessa B-galler suttit 
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Tab. 2. Mortalitet. Överliggarna är ej medräknade. 

Table 2. Mortality. The larvae which did not ma ture af ter one winter are not included. 

galltyp 
type of gall 

frekvens 
frequence 

art 
species 

A C K M 

,,-, 0 
t 

a °+  
0 cd g 

4-1 0 
4 0  

3 e 
cci 	g -1-- 

,,,-, 0 
0 ,-, 4 

''' E°+ TE 	,.0  
cc 

4-I 0 
0 4 

',-g E 
d g -1-- TC-7 

0 
0 

cd E °+ 
g gr  

0 
0 

3 -g 
g 1 e 

+- 

Diplolepis rosae  	217 	23 	10 	134 	21 	14 
Diplolepis mayri  	— 	— 	— 	19 	2 	10 
Periclistus 	brandtii  	232 	57 	20 	230 	10 	7 	48 	9 	16 
Orthopelma mediator  	176 	37 	17 	144 	49 	25 	0 	1 
Torymus spp.  	81 	40 	33 	125 	10 	7 	30 	4 	12 
Eurytoma rosae  	71 	15 	17 	68 	1 	1,5 	9 	2 
H. bedeguaris+C. inflexa 	84 	20 	19 	65 	6 	9 	18 	10 	36 

utomhus i ett eller flera år, 	sedan djuren 	brandtii-celler under. Där är ytan betydligt 
dött. 	 slätare. 

En H. bedeguaris-larv och en puppa av 
samma art befanns ligga i samma cell som 
en död P. brandtii respektive en död D. rosae. 
Säkerligen har dessa döda imagines ej varit 
värddjur åt H. bedeguaris-larverna, utan de 
har hamnat i samma cell på ett senare sta-
dium. 

Ett par gallmyggelarver hade kommit in 
i en cell i en av de gamla gallerna. Även i 
en A-gall hittades en gallmyggelarv i en tom 
P. brandtii-cell, och i en M-gall fanns en i 
ett gytter av trasiga P. brandtii-celler. Dessa 
gallmyggelarver är de enda icke parasit-
steklar, som hittats inuti färska galler. Där-
emot har en del gamla galler innehållit mäng-
der av collemboler. Dessutom kan man finna 
en mängd olika insekter och spindlar ibland 
de mosslika bildningar, som täcker D. rosae-
gallen. 

Vid bearbetning av galler innehållande ett 
stort antal P. brandtii märker man, att även 
denna inquilin har viss betydelse för gall-
bildningen. Galler som ej innehåller P. brand-
tii i någon större mängd, består oftast av ett 
flertal delgaller, som lätt skiljs från varandra. 
Om däremot P. brandtii är talrik, blir gallen 
fastare ihopväxt. En annan iakttagelse jag 
gjort är, att om de hårlika bildningarna 
skalas av från en D. rosae-gall, så är dess 
yta skrovlig, utom där det enbart finns P. 
Ent. Tidskr. 94 • 1973 • 3 - 4 

Mestadels ger P. brandtii-cellerna intryck 
av att ligga i ett oordnat gytter. Åtminstone 
ett fall av regelbundet ordnade celler hittades 
i en D. mayri-gall. Denna gall är normalt 
uppdelad i ett antal lober, vilka oftast endast 
innehåller en D. magri-cell var. I detta fall 
var en av loberna förstorad. Dess centrala 
hålrum var förkrympt och ojämnt, och i den 
tjocka väggen fanns 24 stycken P. brandtii-
celler perfekt ordnade. 

Parasitering 

Den information om parasiteringen, som 
erhållits genom öppnande av galler och 
kläckning av djur, redovisas i tab. 4 och 5. 
Ofta har det inte funnits några rester av 
värddjuret, som kunnat bestämmas, utan en-
dast celltypen har bestämts. Även denna in-
formation kan dock vara värdefull. Nedan 
kommenteras för varje art de slutsatser, som 
kan dras ur tab. 4 och 5, samt övriga iakt-
tagelser som gjorts i fråga om parasiteringen 
(jfr s. 152). 

Orthopelma mediator är den talrikaste 
parasiten i D. rosae-gallen. Den förekommer 
nästan alltid i D. rosae-celler, och larverna 
är alltid färdigutvecklade, då de tas in på 
vintern. Detta gör, att den enda tänkbara 
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Tab. 3. Könsfördelning. 

Table 3. Sex ratio. 

galltyp 
type of gall 

frekvens 
frequence art 

species 

A C K L ACKL M 

antal 
number 

of 
d 

antal 
number 

of 
9 

antal 
number 

of 
d 

antal 
number 

of 
9 

()/o 
d 

antal 
number 

of 
8 

of  

antal 
number 

9 

Diplolepis rosor 	  4 213 2 169 1,5 
Diplolepis mayri 	  0 19 
Periclistus 	brandtii 	  80 152 292 335 43 18 30 
Orthopelma mediator 	  62 114 141 98 49 0 0 
Torgmus bedeguaris 	  37 26 60 62 52 2 5 
Torgmus macropterus 	  6 10 19 18 47 18 5 
Eurgtoma rosae 	  22 49 44 67 36 3 6 
Habrocytus bedeguaris 	  9 20 15 26 34 0 1 
Caenacis inflexa 	  31 24 53 52 52 2 15 

värden i D. rosae-cellerna är D. rosae själv. 
På en 0. mediator-larv satt en del av en larv-
hud med ett par omisskännliga D. rosae-
käkar. Detta var dock det enda fall, där 0. 
mediator's värd direkt kunde konstateras. 
Tio exemplar av 0. mediator hittades också 
i P. brandtii-celler. Även dessa larver var 
färdigutvecklade, då cellerna öppnades, och 
därför bör P. brandtii ha varit värddjur i 
dessa fall. 

Denna parasitering av P. brandtii får nog 
anses ske av misstag, och det faktum att fem 
av de tio 0. mediator, som parasiterade på 
P. brandtii, dog före kläckningen, indikerar, 
att sådana 0. mediator-larver klarar sig 
sämre än de, som parasiterat på D. rosae. 
De exemplar som kläcktes var också mycket 
små. I D. mayri-gallerna fanns bara en 0. 
mediator, som dessutom dog som puppa. 
Frånvaron av 0. mediator beror inte på att 
arten saknades på de lokaler, där D. mayri-
gallerna fanns, då den kläcktes ur D. rosae-
galler från samma lokaler. Visserligen består 
D. mauri-materialet endast av 18 galler, men 
då 0. mediator förekommer i nästan varje 
D. rosae-gall, bör denna nästan totala från-
varo av arten i mina D. mayri-galler noteras. 

Scambus sp. (Ichneumonidae) hittades i 
ett enda exemplar och är säkerligen en högst 
tillfällig gäst i D. rosae-gallen. Den D. rosae-
cell, i vilken dess puppa hittades, var helt 
oskadad, vilket betyder, att den hör ha para- 

siterat på D. rosae precis som 0. mediator 
och inte ha tagit sig in i cellen efter att ha 
parasiterat på något annat djur. Det kan 
tilläggas, att den gall, som denna Scambus 
kom ifrån, var en blandning av gall och 
nypon, vilket ibland förekommer Eventuellt 
finns denna Scambus-arts normala värd i 
nypon. 

Torymus bedeguaris har endast påträffats 
i Diplolepis-celler och parasiterar på de båda 
Diplolepis-arterna samt 0. mediator. 

Torymus macropterus har konstaterats 
parasitera på samtliga innevånare i gallerna 
utom T. bedeguaris, H. bedeguaris och E. 

rosae. Åtminstone T. bedeguaris kan nog ute-
slutas som troligt värddjur, då arten är den 
senast utvecklade av gallens innevånare. 
Även E. rosae tycks helt klara sig från para-
sitering. 

Ear ytorna rosae påträffades mestadels i 
tämligen stora, ojämnt formade celler, ofta 
innehållande ett grovt pulver. Vid närmare 
granskning av dessa celler visade de sig vara 
gjorda av flera P. brandtii-celler, vilkas 
mellanväggar brutits ner. Jag har uppskattat 
det maximala antal celler, som ingår i en så-
dan E. rosae-cell, till 6. Ibland förekommer 
det dock, att små exemplar kommer från 
en enda P. brandtii-cell. I några fall hittades 
E. rosae i celler, som såg ut som D. rosae-

celler. Det var dock svårt att avgöra, om 
det verkligen var sådana, eller om E. rosae- 
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Tab. 4. Parasitering i D. rosae-galler. 
kl=kläckt; x =ej lagd till kläckning; f=död före kläckningen; p =parasiterad; Pteromalidae= 
C. inflexa-FH. bedeguaris. 

Table 4. Parasites and their hosts in galls of D. rosae. 
kl=specimen which succeeded in maturing; x=larvae and pupae which were not put into boxes 
for maturing; f=larvae and pupae which died in boxes; p -=parasitized specimen; Pteromalid=C. 
inflexa+H. bedeguaris. 

cell-typ 
type of cell 

värd 
host 

parasit 
parasite 

D. rosae-cell 
D. rosae cell 

P. brandtii-cell 
P. brandtii cell 

obest. cell 
undet. cell 

obest. 
värd 

undet. 
host 

D. 
rosae 

0. 
mediator 

obest. 
värd 

undet. 
host 

P. 
brandtii 

obest. 
värd 

undet. 
host 

0. mediator 	  kl 	170 5 
» — 	  x 	4 
» — 	  1 	37 5 
» — 	  fP 	10 
T. bedeguaris 	  kl 	40 	20 	3 
T. macropterus   kl 	6 	1 	3 5 
Torymus spp.   kl 	2 4 
» — 	  x 	8 

—  	24 	16 
H. bedeguaris   kl 	26 	 1 2 
C. in flexa  	kl 54 
Pteromalidae 	 x 4 
» -  	 2 18 
E. rosae   kl 67 	 4 
» — 	  x 11 
» -  	 15 
E. urozonus 	  kl 2 
Scambus sp. 	  kl 	1 

larven kunnat bilda en rund, jämn cell av 	ligt 	senare utvecklade 	än 	H. 	bedeguaris- 
några P. 	brandtii-celler. 	E. 	rosae 	biter 	sig 	larven. 
mestadels 	från 	cell 	till 	cell 	och 	förtär 	P. 	Caenacis inflexa 	har 	endast 	påträffats 	i 
brandtii-larverna. Den uppträder alltså som 
en predator. Det pulver man ofta hittar i 
E. rosae-cellerna, är förmodligen rester av 
de nedbrutna väggarna mellan cellerna. E. 
rosae förekommer även i galler med många 
P. brandtii, i motsats till vad Blair (1945) 
iakttagit. 

Habrocytus bedeguaris är normalt bunden 
till Diplolepis-cellen. Dock har två exemplar 
kommit från P. brandtii-celler, där troligen 
P. brandtii själv varit värden. Det enda värd-
djur, som med säkerhet kunnat konstateras, 
är en 0. mediator. Jag håller dock för troligt, 
att även Diplolepis parasiteras av H. bede-
guaris. Någon parasitering på Torgmus-
arterna är icke sannolik, då dessa larver, 
åtminstone i mitt material, har varit betyd- 
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P. brandtii-celler. P. brandtii är också den 
enda tänkbara värden, då den enda regel-
bundet förekommande parasiten i P. brandtii-
celler, förutom C. inf lera, är T. macropterus, 

vars larv ligger långt efter C. in flexa i ut-
vecklingen. 

Eupelmus urozonus påträffades i två 
exemplar, vilka båda fanns i P. brandtii-
celler. I dessa fall var troligen P. brandtii 
värddjuret. (För vidare diskussion se s. 171.) 

Det förekom inte i något fall, att flera 
parasiter livnärde sig på samma värd. Där-
emot observerade jag flera gånger larver med 
flera parasitstekelägg på sig. Dessa ägg, som 
i samtliga fall var avlånga med endast en 
antydan till skaft, tillhörde de båda Torymus-

arterna. Rekordet i antal ägg på ett värddjur 
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Tab. 5. Parasitering i D. mayri-galler. Beteckningar som i tab. 4. 

Table 5. Parasites and their hosts in galls of D. mayri. Lettering as in table 4. 

cell-typ 
type of cell 

värd 

D. mayri-cell 
D. mayri cell 

P. brandtii-cell 
P. brandtii cell 

host obest. obest. 
värd D. värd C. 

parasit undet. mayri undet. inflexa 
parasite ho st host 

0. mediator 	  f 	1 
T. bedeguaris 	  kl 	2 	5 
T. macropterus   kl 	9 	4 	9 	1 
Torymus spp.   f 	4 
H. bedeguaris   kl 	1 
C. inflexa   kl 	 17 
» —  	 1 
Pteromalidae  	 10 
E. rosae   kl 	 9 
» -  	 2 

hölls av en D. rosae-larv, som hade inte 
mindre än 14 Torymus-ägg på sig. D. rosae-
larven var död liksom en liten Torymus-
larv, som satt fästad på den. 

Kläckningstider 

För varje djur, som kläcktes ur en gall, 
noterades tiden från det gallen togs in i rums-
temperatur till dess kläckningen skedde. Då 
inga kontroller av kläckningar gjordes under 
helger, är kläckningstiderna angivna i både 
ett- och flerdygnsintervall. I de diagram där 
kläckningstiderna redovisas (fig. 1-6), har 
därför först frekvenserna för de djur, som 
finns angivna med ettdygnsintervall, lagts in. 
Ovanpå dessa har sedan flerdygnsintervallen 
lagts in på så sätt, att om t.ex. ett djur 
kläcktes efter 17-19 dygn, har 1/3 frekvens-
enhet lagts på dygnen 17, 18 och 19. Detta 
gör att smärre förskjutningar av kläcknings-
förloppet kan förekomma, men diagrammen 
ger nog ändå en ganska god bild av detta. 

Om man jämför kläckningstiderna för A-
och C+K-galler, finner man, att djuren 
kläcks i genomsnitt ca en vecka senare i 
CH-K-galler med undantag av D. rosae, där 
skillnaden bara är en eller ett par dagar. 

Någon förklaring till denna stora tidsskillnad 
har jag ej. Steklarna bör i varje fall inte be-
höva ta en hel vecka på sig för att arbeta 
sig ut ur gallen. En annan iakttagelse man 
lätt kan göra är att hanarna i genomsnitt 
kommer• något före honorna utom hos D. 
rosae. 

Om kläckningstiderna för T. bedeguaris 
och T. macropterus jämförs, finner man, att 
de skiljer sig åt för de båda arterna. För 
djur• från A- och M-galler förekommer inte i 
något fall överlappning av kläckningstiderna. 
Även djur av de båda arterna ur C+K-
galler har nästan helt skilda kläckningstider. 
Överlappning förekommer endast för den 
senast kläckta T. macropterus-honan och 
den tidigast kläckta T. bedeguar•is-hanen. 

Ett märkligt resultat erhölls för C. inflexa 
från A- och C+K-galler. Först har den en 
tidig, kraftig kläckningstopp, och långt se-
nare kommer en mer utspridd kläcknings-
omgång. I båda omgångarna finns hanar 
och honor. I tab. 6 visas hur individerna 
från de två kläckningsperioderna fördelar 
sig på de olika gallerna. Därav framgår, att 
från samma gall kan hanar och honor 
kläckas under båda perioderna. 

Alla individer kläcks ej under den andra 
sommaren. En del ligger kvar ytterligare ett 
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Tab. 6. Fördelningen av C. inflexa i D. rosae-
galler på de båda kläckningsperioderna. 

Table 6. The division of C. inflexa in galls of 
D. rosae on the two periods of emergence. 

period 
kön 
sex 

gall 

II 

9 9 

A: a 	 1 2 — 
A: b 	 2 4 2 
A: c 	 8 3 3 2 
A: d 	 2 1 
A: e 	 3 1 3 5 
A: f 	 1 
A: g 	 1 1 1 
A: h 	 3 3 2 
A: i 	 — 1 - 
C: j 	 2 3 
C: k 	 5 8 4 
C:1 	 1 4 3 
K: m 	 8 3 1 
K: n 	 3 6 3 

tot. 	 39 40 16 14 

eller ett par år. Dessa överliggares fördel-
ning i gallerna har sammanställts i tab. 7. 
Anmärkningsvärt är att hälften av alla D. 
rosae's överliggare kommer från en enda av 
de totalt 82 D. rosae-galler som öppnats. Så-
som redan nämnts misslyckades försöket att 
få överliggarna att kläckas genom att förvara 
dem två veckor i kyl och sedan ta ut dem 
igen. Alla utom en P. brandtii-larv levde, då 
de togs ut ur kylen, men de dog sedan inom 
några veckor. 

Åtminstone i D. mayri-galler tycks det 
förekomma, att steklar kläcks redan samma 
sommar som gallen anläggs. En del D. mayri-
galler, som insamlats under vintern, har haft 
tomma D. mayri- och E. rosae-celler med 
utgångshål. Om det här rört sig om större 
galler innehållande flera celler med levande 
larver av olika arter och endast några få 
celler med utgångshål, har jag bedömt det 
som troligast, att gallen anlagts närmast 
föregående sommar. I fråga om små galler 
med ett par celler med utgångshål och ett 
par med levande larver torde det däremot 
vara omöjligt att avgöra, vilket år gallen an- 
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Tab. 7. Överliggarnas fördelning med hänsyn till 
antal och art på de galler som innehöll sådana. 

Table 7. A: 1—M: 20: Galls containing individuals 
with retarded emergence. Distribution as to 
number and species of these individuals on the 
different galls. 

gall 

species 

D
ip

lo
le

pi
s  

ro
sa

e  

art
  

P
er

ic
li

st
u

s  
br

an
dt

ii  

E
u

ru
to

rn
a  

ro
sa

e  

., 
-.--• — 
,.9 1 
2,  

2 C
ae

na
ci

s  
in

fl
ex

a  

A: 	1 	 1 
A: 	2 	 1 
A: 	3 	 3 1 
A: 	4 	 2 
A: 	5 	 2 2 
A: 	6 	 1 
A: 	7 	 6 
A: 	8 	 1 
A: 9 	 
B: 10 	 1 
B: 	11 	 1 3 
C: 	12 	 1 
C: 	,13 	 25 
C: 	14 	 3 
C: 	15 	 
C: 	16 	 1 
C: 	17 	 3 
K: 	18 	 2 
K: 	19 	 9 

M• 20 	 2 

tot. 	 51 6 1 2 6 

lagts. Antingen kan de kvarvarande larverna 
vara överliggare eller också kan de tomma 
cellerna ha hyst djur, som kläckts redan 
första sommaren. 

Taxonomi och bestämningsnycklar 

Redan i inledningen (s. 153) visades, hur de 
aktuella arterna bör placeras taxonomiskt. 
Här nedan följer bl.a. två bestämningsnyck-
lar, en för imagines och en för larver. Vid 
utarbetandet av dessa nycklar har hänsyn 
tagits endast till de djur, som jag ansett vara 
någorlunda regelbundet förekommande i D. 

rosae- och D. mayri-galler. Förutom de arter 

jag funnit, har även Glyphomerus stigma 
medtagits. Denna art förekommer i Sverige 
men är tydligen lokal i sin utbredning. 
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Bestämningsnyckel för parasitsteklar i 

galler av D. rosae och D. mayri 

1. Framvingar med flera slutna fält 	 2 

Framvingar utan tydliga fält (fig. 7) 	 5 

2. Bakvingar med flera slutna fält. Framvingar 
med tydligt trekantigt vingmärke 	 
	  Orthopelma mediator 

Bakvingar med högst ett slutet fält 	 3 

3. Pronotum (framryggen) på mitten mycket 
kort, dess längd där mindre än 1/6 av läng-
den på sidorna. Mesopleuron (mellanbröstets 
sida) med en längsgående fåra med grov 
skulptur. Framvingar med en mörk fläck . 4 

Pronotum på mitten längre, dess längd där 
betydligt mer än 1/6 av längden på si- 
dorna. Mesopleuron helt strierat 	 
	  Periclistus brandtii 

4. Radialcell ca 2 gånger så lång som bred (fig. 
9) 	  Diplolepis rosae 
Radialcell ca 2,5 gånger så lång som bred 
(fig. 10) 	  Diplolepis mayri 

5. Bakhöfter betydligt mer än dubbelt så stora 
som fram- och mellanhöfter 	  6 
Bakhöfter högst dubbelt så stora som fram- 
och mellanhöfter 	  7 

6. Kropp grön-, blå- eller rödgulskimrande. 
Stigmalnerv mycket kort, bestående nästan 
bara av stigma. Vingar utan tydlig fläck. (Se 
nedan för artbestämning.) 	 Torymus 
Kropp svart, stigmalnerv längre, framvinge 
med en mörk fläck . 	Glyphornerus stigma 

7. Pronotum nästan rektangulärt och drygt 1/2 
så långt som brett. Kroppen svart med grov 
skulptur på thorax 	 Eurgtoma rosae 

T. bedeguar•is ? 

1. Äggläggningsrör lika långt som eller längre 
än hela kroppen (inkl huvud). 

2. Framvingar svagt brunaktiga. 
3. Framhöfter helt eller nästan helt gröna. 
4. Abdomen oftast till stor del eldröd. 

5. Lår och tibier rödgula (hos små ex. mörka). 

T. bedeguaris 6 
1. Framhöfter helt gröna. 

2. Bakkropp utom 1:a segmentet purpurfärgad.  

Pronotum ej rektangulärt och mindre än 1/3 
så långt som brett. Kroppen mer eller mindre 
grön- eller blåglänsande 	  8 

8. Antenner med 2 anelli och 6-ledad funiculus 
(fig. 8). Thorax och framvingens utseende 
som i fig. 11, 12 och 7 	  9 
Antenner med 1 anellus och 7-ledad funiculus. 
Thorax utseende och vingnervernas propor- 
tioner annorlunda 	 Eupelmus urozonus 

9. Basalcellens (fig. 7) yttre halva ej eller ojämnt 
behårad. Första funiculus-leden (fig. 8) två 
gånger så lång som bred 	  
	  Habrocytus bedeguaris 
Åtminstone hasalcellens yttre halva jämnt 
behårad. Första funiculus-leden 1-1,5 gång 
så lång som bred 	 Caenacis in flera 

Bestämning av Torymus-arterna 

I mitt Torymus-material har två olika 
arter kunnat urskiljas. Dessa har jag med 
stöd av tillgänglig litteratur (bl.a. Lady 1959, 
Hoffmeyer 1931, Graham 1969 b och Mayr 
1874) ansett vara Torymus bedeguaris (L.) 
och T. macropterus (Walk.). Några exemplar 
har angetts som Torymus sp. tidigare i detta 
arbete. Dessa har varit små exemplar, som 
ej helt säkert kunnat bestämmas, men tro-
ligen hör de till de ovan nämnda arterna. 

Med hjälp av följande karaktärer bör åt-
minstone de allra flesta honor kunna be-
stämmas. För att bestämma hanarna bör man 
helst ha exemplar av båda arterna att jäm-
föra. 

T. macropterus 

Äggläggningsrör lika långt som abdomen plus 
halva thorax -- abdomen plus thorax till pro- 7 

notums bakkant. 
Vingar helt klara. 
Framhöfternas nedre hälft gul. 
Abdomen helt grön, stundom med svagt eldröd 

anstrykning. 
Lår och tibier gula (hos små ex. mörka). 

T. macropterus 6 
Framhöfter gula på nedre delens baksida och 

sidor. 
Bakkropp mörkgrön, ibland med purpurröd an-

strykning utom på 1:a segmentet. 
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Bestämning av Habrocytus bedeguaris 
och Caenacis inflexa 

Fyra olika karaktärer för bestämning av 
dessa arter tas upp nedan: 

1. 1:a funiculus-leden (fig. 8) är hos H. 
bedeguaris nästan två gånger så lång som 
bred. Hos C. inflexa är den oftast lika lång 
som bred, men ibland är längden upp till 
1,5 gång bredden. 

2. Behåringen av basalcellen (fig. 7) är 
en artskiljande karaktär, som dock varierar 
betydligt inom de båda arterna. De nedan 
angivna siffrorna på antalet hår i basalcellen 
är hämtade från mitt relativt lilla material, 
så variationerna kan troligen vara ännu 
större, än vad jag anger. Båda könen hos H. 
bedeguaris har en rad på 6-12 hår utefter 
basalnerven. Vinkelrätt mot denna rad ut-
efter cubitalnerven in mot vingens bas bru-
kar också sitta en rad hår, bestående hos 
hanen av 3-11, hos honan av 0-5 st. I 
vinkeln mellan dessa rader av hår kan det 
hos hanen sitta upp till 5 hår inne i basal-
cellen. Den övriga behåringen inne i basal-
cellen koncentreras främst till dess övre, 
yttre del. Här finns hos honan från 0 till 8 
hår. Hanen har 4-11 hår, utbredda från 
det övre yttre hörnet av basalcellen över 2/3 
av basalcellens längd in mot dess inre del. 
Förutom dessa väl synliga hår kan även 
minst lika många korta, nästan punktformiga 
hår finnas i basalcellen. C. inflexa har åt-
minstone den yttre halvan av basalcellen 
jämnt behårad. Oftast är även den inre hal-
van behårad, särskilt hos hanen. 

3. Kanten på pronotums krage (fig. 11 och 
12) är något skarpare hos C. inflexa än hos 
H. bedeguaris. Skillnaden är dock liten, och 
man bör ha exemplar av båda arterna för att 
se skillnaden. 

4. Praepectus (fig. 12), som syns tydligt 
framför vinglocken och som sedan går som 
ett band runt djuret på undersidan, är något 
smalare hos H. bedeguaris än hos C. inflexa. 
Denna karaktär är dock svår att se, speciellt 
på opreparerade djur. 
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Avvikande exemplar av Diplolepis rosae 
och Periclistus brandtii 

Ur en D. rosae-gall kläcktes en liten hel-
mörk Diplolepis-hona. Först misstänkte jag, 
att det rörde sig om en D. spinosissimae 
(Gir.), vilken är den enda Diplolepis-arten i 
Europa, som saknar rött på bakkroppen. En 
D. spinosissimae-gall kunde ju tänkas ha 
blivit ihopväxt med D. rosae-gallen. Det be-
fanns dock vid närmare studium, att exem-
plaret var en missfärgad D. rosae. Detta 
kunde konstateras bl.a. genom att notauli 
(fig. 11) ej konvergerade starkt bakåt, som 
de gör hos D. spinosissimae enligt Eady och 
Quinlan (1963: 34). I övrigt kan nämnas att 
exemplaret kläcktes ca 9 dagar senare än 
övriga D. rosae i samma gall. 

Det avvikande exemplaret av P. brandtii 
kom från den D. mayri-gall, som hade en 
regelbunden organisation av P. brandtii-
cellerna (se s. 162). Även detta exemplar 
kläcktes ca 9 dagar senare än sina grannar 
i gallen. Exemplaret skilde sig från en typisk 
P. brandtii i flera avseenden. Dess notauli 
gick ej ända fram till mesoscutums fram-
kant, vilket de skall göra hos P. brandtii 
men ej hos de andra två Periclistus-arterna, 
som skulle kunna uppträda här, P. caninae 
(Hart.) och P. spinosissimae (Eady och 
Quinlan 1963: 23). Dessutom var dess meso-
pleura mycket svagt strierade, och strieringen 
kunde endast ses tydligt på dessas nedre 
halvor. Detta stämmer överens med förhål-
landet hos P. caninae, men formen på meso-
pleura var densamma som hos P. brandtii. 
Även bakkroppen hade ett avvikande ut-
seende. Exemplaret hade ett äggläggningsrör, 
men bakkroppen hade hanens rundade form. 
Honans bakkropp är annars tilltryckt från 
sidorna med en tämligen skarp kant på 
undersidan. Antennerna var dock av normalt 
utseende för en hona. 

Trots dessa avvikelser från P. brandtii's 
normala utseende anser jag, att detta exem-
plar tillhör denna art. Detta på grund av att 
det är troligare att notauli försvinner fram- 
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till och att strieringen på mesopleura redu-
ceras, än att formen på mesopleura för-
ändras. Dessutom vore det ganska underligt, 
om det ur denna gall med 24 regelbundet 
ordnade Periclistus-celler kläcktes 17 P. 
brandtii och ett exemplar av en annan 
Periclistus-art (6 st. dog). De i vissa av-
seenden intermediära könskaraktärerna tyder 
snarast på att något fel i kromosomuppsätt-
ningen eller liknande orsakat dessa av-
vikelser. 

Bestämningsnyckel för parasitstekel-
larver i D. rosae- och D. mayri-
galler 

Nyckeln bygger på egna iakttagelser, utom 
när det gäller larven av G. stigma. Denna 
beskrevs emellertid kortfattat av Blair (1945), 
och från denna beskrivning har nyckel-
karaktärerna hämtats. 

1. Larv utan behåring 	  2 
Larv behårad 	  6 

2. Käkar breda med tänder på insidan 	 3 
Käkar smala utan tänder 	  4 

3. Käkar med två spetsiga tänder innanför apex 
(fig. 13 och 15). Kropp höjd och den starkt 
avsmalnande bakändan något uppåtböjd (fig. 
14) 	  Diplolepis 
Käkar med tänderna innanför apex rundade 
(fig. 16). Kropp kort, tjock och rundad i båda 
ändarna (fig. 17) 	 Periclistus brandtii 

4. Käkar tämligen kraftiga (fig. 18). Kropp 
jämntjock och rundad i båda ändarna (fig. 
19) 	  Orthopelma mediator 
Käkar mycket smala 	  5 

5. Parasit på P. brandtii (fig. 20 och 21) 	 
	  Caenacis inflexa 
Nästan alltid parasit i Diplolepis-celler. (Ev. 
är utbuktningarna vid segmentgränserna på 
ryggsidan mindre än hos C. inflexa) 	 
	  Habrocgtus bedeguaris 

6. Käkar med en tand på insidan innanför apex 
	  7 
Käkar utan tand innanför apex 	 8 

7. Breda kraftiga käkar (fig. 22). Långa, grova 
hår främst på huvud och prothorax (fig. 23) 
	  Eurgtoma rosae 
Smalare käkar, kroppen klädd med långa hår 
	  Glgphomerus stigma  

8. Smala käkar (fig. 26). Kroppen rikt behårad, 
särskilt långa hår efter sidorna mot ventral- 
sidan (fig. 27, 28 och 29) 	 Torgmus 
Käkar kraftiga (fig. 24), kropp ej så rikt be- 
hårad (fig. 25) 	 Eupelmus urozonus 

Hos 0. mediator, D. rosae och P. brandtii 
lyser de rödaktigt pigmenterade anlagen till 
facettögon på den blivande puppan igenom 
larvhuden en tid innan förpuppningen sker. 
Dessa ögon syns ej under larvhudens huvud 
utan under dess prothorax (fig. 19). Tiden 
från det att ögonen blir synliga, till dess 
larven förpuppar sig, är ungefär 1-2 veckor 
för 0. mediator, högst en vecka för D. rosae 
och endast någon eller några dagar för P. 
brandtii. 

Diskussion 

Då resultaten delvis redan kommenterats 
och diskuterats i resultatavsnittet, begränsas 
diskussionen här till några få problem-
komplex. 

Torymus-arterna 

Av de två Torgmus-arter, som förekommer 
i mitt material, är T. bedeguaris välkänd från 
D. rosae-gallen. Denna art har jag, liksom 
Askew (1960), funnit parasitera på både D. 
rosae och 0. mediator. Arten finns även i 
D. magri-gallen, där den parasiterar på D. 
magri och förmodligen på 0. mediator, om 
denna art verkligen normalt uppträder i D. 
magri-gallen (jfr sid. 163). 

Uppgifter om ytterligare Torgmus-arter i 
D. rosae-gallen är sparsamma i nyare littera-
tur. Blair (1945) uppger att T. auratus 
(Fourc.) skulle ha kläckts ur D. rosae-galler 
och i dessa troligen parasiterat på P. brandtii. 
Denna uppgift är dock av flera skäl föga 
sannolik. Det viktigaste är att Blair uppger, 
att äggläggningsröret hos honan av den art 
han kallar T. auratus var knappt så långt 
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som abdomen. I Mayrs (1874) beskrivning 
av T. auratus anges äggläggningsröret vara 
lika långt som abdomen plus 1/3-1/2 av 
thorax. Det är svårt att finna någon Torymus-
art, som Blairs uppgift om äggläggningsrörets 
längd skulle kunna passa in på. Närmast till 
hands ligger kanske T. microstigma (Walk.) 

viridis Först. syn. n.), som enligt Mayr 
(1874) har ett äggläggningsrör, som är obe-
tydligt längre än bakkroppen, och som anges 
vara kläckt ur galler av Diplolepis eglanteriae 
(Hart.). Blair (1945) uppger, att han ur 
galler av D. eglanteriae eller D. nervosa 
(Curt.) erhållit dels T. auratus, dels en annan 
art med mörkare ben, som han betecknar 
som T. viridis med ? före. Färgen på benen 
varierar betydligt inom Torgmus-arterna, 
och små exemplar har genomgående mörkare 
ben än större. Om det var så, att benfärgen 
var den enda skillnaden i ovanstående fall, 
är det troligt, att det rörde sig om en enda 
art. 

Även om man bortser från Blairs uppgift 
om äggläggningsrörets längd hos vad han 
kallar T. auratus, finns det anledning miss-
tänka, att denna art inte förekommer i galler 
på rosor, då den annars endast är känd från 
olika galler på ek. Tilläggas kan även, att 
enligt Mayr (1874) T. macropterus före-
kommit i litteraturen under namnet T. au-
ratus. 

Askew (1960) fick vid sina kläckningar av 
D. rosae-galler tre honor och två hanar av 
T. macropterus. Denna art förekommer en-
ligt Mayr (1874) i galler på Rosa och Rubus. 
Vanligast är den nog i galler av Diastrophus 
rubi (Bouch.å) på Rubus (Askew 1960). 

Den Torgmus-art, som förutom T. bede-
guaris uppträtt i både D. rosae- och D. mayri-
galler vid mina kläckningar, är efter vad jag 
kunnat finna T. macropterus. Även om den 
inte har kläckts i något större antal, verkar 
den ändå regelbundet förekomma i båda gal-
lerna. Särskilt i D. mayri-gallen är den vanlig. 
Det är tydligt, att arten har större benägen-
het att söka upp dessa Diplolepis-galler här 
i Sverige än i England. 
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T. macropterus är, som ovan nämnts, 
ganska ospecifik, då det gäller val av gall 
att lägga ägg i. Mina resultat visar, att också 
inom Diplolepis-gallerna parasiterar T. 
macropterus på alla arter, som det finns 
praktisk möjlighet till. 

Habrocytus bedeguaris och Caenacis 
inflexa 

I de uppsatser om parasitsteklar i D. rosae-
galler, som Blair publicerade (1943, 1944, 
1945), saknas C. inflexa i artförteckningen. 
Däremot finns H. bedeguaris med och upp-
ges vara parasit i både D. rosae- och P. 
brandtii-celler. Även om jag i min under-
sökning har konstaterat, att H. bedeguaris 
i sällsynta fall kan vara parasit på P. brand-
tii, så är det troligt, att Blair räknade både 
H. bedeguaris och C. inflexa som H. bede-
guaris. Callan (1944) beskriver en art, 
Habrocytus periclisti, som han konstaterat 
parasitera endast på P. brandtii. Denna art 
var dock redan beskriven och skall heta 
Caenacis inflexa (Ratz.) (Askew 1960, Gra-
ham 1969 a: 570). Callan (1944) ger också 
en beskrivning av H. bedeguaris. Enligt 
denna skall det endast tillfälligt förekomma 
några få hår inne i basalcellen, och normalt 
skall denna vara helt hårlös, bortsett från 
en rad på ca 10 hår på gränsen mellan basal-
cellen och speculum. Jag har däremot endast 
funnit några få honor och ingen hane, som 
saknat behåring i hasalcellen. Antalet hår 
kan dessutom bli ganska betydande, särskilt 
hos hanen (se s. 168). Basalcellen hos C. in-
flexa uppger Callan vara tätt behårad. Detta 
är emellertid inte alltid fallet för den inre 
halvan av hasalcellen. Även längden på första 
funiculus-leden varierar något mer än vad 
Callan uppger. Den kan vara upp till 1,5 
gång så lång som bred, men vanligen är den 
lika lång som bred, såsom Callan uppger. 

Enligt Blair (1944 och 1945) påträffas H. 
bedeguaris enbart sent på våren. Den skulle 
då parasitera på larver eller puppor av de 
parasitiska arterna, mestadels 0. mediator. 
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Man får hålla i minnet, att Blair räknade 
även C. inflexa som H. bedeguaris, men de 
larver som parasiterade på 0. mediator var 
säkert H. bedeguaris. Blair har två teorier 
om, varför H. bedeguaris-larverna är så sent 
utvecklade. Antingen skulle äggen läggas på 
våren av en övervintrande hona, eller också 
skulle äggen övervintra och larverna komma 
fram först under senvåren. Den förstnämnda 
teorin är nog ganska otrolig, då H. bede-
guaris inte har något långt äggläggningsrör 
att tränga in i den hårda fullbildade gallen 
med. Detta faktum påpekas också av Blair. 

I de galler, som jag samlat in under 
januari och februari, var alla H. bedeguaris-
larver utom en fullväxta, och i gallen från 
Öland, som insamlades 22/4, var samtliga 
H. bedeguaris förpuppade. Några ägg, som 
skulle kunna vara övervintrande H. bede-
guaris-ägg, har ej iakttagits. För att vara 
helt säker på att inga H. bedeguaris-larver 
växer under senvåren i Sverige, måste • man 
förstås ta in galler vid denna tid och Under-
söka dem. Då Blair  funnit larver endast 
under senvåren, råder tydligen en klar .skill-
nad i kläckningsförhållanden för H. bede-
guaris i Sverige och England. 

Märkligt är också att Blair ej nämner, att 
även Torgmus-arterna utvecklas först under 
våren, vilket jag funnit vara fallet. I stället 
anger han H. bedeguaris som parasit på T. 
bedeguaris, ett förhållande som skulle vara 
omöjligt i mitt material, där T. bedeguaris-
larven är betydligt senare utvecklad än H. 
bedeguaris-larven. 

Eupelinus urozonus 

E. urozonus angriper enligt Askew (1961) 
en mängd olika galler på ek och gallen av 
Diastrophus rubi på Rubus. Både knopp-
och bladgaller angrips på ek. Arten har en 
övervintrande generation, som kläcks i juni, 
och en andra generation i juli—september. 
Blair (1951) uppger, att han funnit E. oro-
zonus i D. rosae-galler. Dessa parasiterade 
på D. rosae och kläcktes först under tredje  

sommaren. De två exemplar, som kläckts i 
mitt material, kom från P. brandtii-celler 
och hade troligen P. brandtii-larven som 
värd. Dessa var ej överliggare. Det är tro-
ligt att E. urozonus, som har ett så brett 
register, då det gäller val av gall, även har 
det vid val av värddjur inom de olika gal-
lerna. 

Blair (1951) skriver, att bredvid vad han 
förmodade vara E. urozonus-larven, låg den 
skrynkliga och tillplattade men intakta larv-
huden av värdlarven (D. rosae). Av dessa 
iakttagelser drar han slutsatsen, att E. oro-
zonus skulle vara inre • parasit. Så är dock 
icke fallet, utan E. urozonus är ektoparasit, 
vilket konstateras av Askew (1961). 

Jag har tyvärr ej ritat av E. urozonus-
larven, men mina anteckningar om dess ut-
seende och min minnesbild av detta stäm-
mer helt överens med de teckningar, som 
gjorts av Askew (1961) (fig. 24 och 25). 
Läser man däremot Blair's (1951) beskriv-
ning av E. urozonus4arven, blir man ganska 
förvånad, ty knappast på någon punkt stäm-
mer den överens med Askew's och min upp-
fattning om E. urozonus-larvens utseende. 
Bl.a. kan man i denna beskrivning läsa, att 
larven är hårlös, och att den har en dorsal. 
serie stora intersegmentala utbuktningar (jfr 
fig. 25). Jag har ingen teori om vad som är 
orsaken till dessa olika uppgifter om E. oro-
zonus-larvens utseende. 

Kläckningstider 

De steklar, som kläcks i naturen ur D. 
rosae- och D. mayri-galler, kan delas in i 
tre huvudgrupper: 1) de som kläcks samma 
sommar som gallen bildas, 2) de som över-
vintrar och kläcks den andra sommaren och 
3) de som ligger över denna andra sommar 
och kläcks först den tredje sommaren eller 
ännu senare. Det märkliga är, att det inte 
främst är de olika arterna, som delar upp 
sig i dessa grupper, utan individerna inom 
arterna. 
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Det minst vanliga av dessa tre fall är kläck-
ning det år gallen anläggs. Blair (1943, 1944 
och 1945) uppger, att huvudparten av E. 
rosae kläcks i slutet av första sommaren. 
Även Niblett (1949) har observerat E. rosae, 
som kläckts ur både D. rosae- och D. mayri-
galler i augusti och september första året. 
Vid min undersökning har inget säkert fall 
av kläckning första året i D. rosae-gallerna 
framkommit. Däremot har detta konstaterats 
i D. magi-gallen. I denna har dels E. rosae 
kläckts första året, dels någon av inne-
vånarna i D. magi-cellen. Niblett (1949) 
kläckte förutom E. rosae också »Torgmus» 
och »Habrocytus» ur D. magi-galler i au-
gusti och september första året. (Den enda 
Torgmus-art, som omtalas i texten, är T. 
bedeguaris. Caenacis inflexa finns ej omtalad 
och ingår förmodligen i »Habrocytus».) 

Det är tydligt, att majoriteten av E. rosae 
kläcks redan första sommaren i England 
men ej i Sverige. Vad som orsakar detta är 
svårt att säga. Antagligen inverkar klimat-
faktorer direkt eller indirekt. 

Det absolut vanligaste är, att steklarna 
kläcks sommaren efter det gallen anlagts. 
De har då en mer eller mindre distinkt 
kläckningstopp, där hanarna brukar komma 
något före honorna. 

C. inflexa visade vid mina inomhuskläck-
ningar ett från övriga arter avvikande kläck-
ningsmönster genom att ha två väl skilda 
kläckningsperioder (jfr ovan s. 165). Det 
återstår att utröna, om förhållandet är det-
samma vid kläckning utomhus, vilket jag 
hoppas få tillfälle att göra, då problemet 
verkar intressant. Det kan givetvis vara en 
fördel för en art att ha mer än en kläck-
ningsperiod, t.ex. om väderleksförhållandena 
är ogynnsamma vid den första kläckningen. 
Om kläckningsperioderna är lika väl skilda 
åt i naturen som i mina försök, kommer 
emellertid parningen att ske helt inom 
de på så sätt uppkomna grupperna. Skall 
dessa fortfara att utgöra en och samma art, 
måste dock parning kunna äga rum även 
in e 11 a n dem. Detta förutsätter att av- 
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komma från båda grupperna följande år 
kläcks under båda perioderna. 

De enda uppgifter om kläckningstider vid 
intagning i rumstemperatur av D. rosae-
galler jag hittat är från Kanada (Judd 1959). 
De arter som kläcktes var D. rosae, 0. 
mediator, T. bedeguaris och H. bedeguaris. 
Gallerna togs in den 10 januari, 'men huvud-
delen av D. rosae och T. bedeguaris kläcktes 
inte förrän i april. Även de andra två arterna 
tog betydligt längre tid på sig för att kläckas, 
än vad som varit fallet vid mina kläckningar. 
Om denna stora skillnad i kläckningstider 
enbart kan skyllas på olika förhållanden i 
Sverige och Kanada, eller om små skillnader 
i temperatur och luftfuktighet vid förvaringen 
av gallerna även kan ha spelat en viss roll, 
är svårt att säga. Det kan nämnas, att Judd 
förvarade gallerna på ett laboratorium i be-
hållare, som var tillslutna med bomull. Luft-
fuktigheten var troligen lägre vid denna för-
varingsform, än vid den jag använde (se 
s. 154). 

Den tredje gruppen, som nämndes i början 
av detta avsnitt, är de s.k. överliggarna. 
Detta fenomen, att vissa individer ligger kvar 
i gallen ett år längre än sina artfränder, är 
ganska svårförklarligt. Jag har konstaterat 
överliggning hos D. rosae, P. brandtii, E. 
rosae, C. inflexa och H. bedeguaris. Niblett 
(1949) har observerat sådan hos P. brandtii, 
G. stigma och H. bedeguaris (=H. bedeguaris 
+C. inflexa?). 

Av tab. 7 framgår vilken ojämn fördel-
ning i gallerna dessa överliggare har. Man 
ställer sig naturligtvis frågan, vilka meka-
nismer som styr detta fenomen. Kanske kan 
man få ett svar, om man kläcker både över-
liggare och icke överliggare och låter dessa 
lägga ägg på isolerade rosenskott och upp-
repar försöken några generationer. En del 
av de bildade gallerna bör också utsättas 
för extrem kyla, värme, torka osv., för att 
man skall se, om omvärldsfaktorer spelar 
någon roll. 

Även vid fortsatta studier av parasiteringen 
kan det vara mycket givande att arbeta med 
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isolerade rosenskott i krukor. Till dessa 
skott kan sedan gallbildare, inquiliner och 
parasiter släppas in under kontrollerade 
former. På detta sätt kan man få kännedom 
om äggens och de tidiga larvstadiernas ut-
seende, vilket är nödvändigt för att nå dju-
pare kunskap om artrelationerna i gallerna 
samt parasiteringens mekanism. Även själva 
gallbildningsmekanismen kan på detta sätt 
noga studeras. 
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Föreliggande arbete har utförts vid Natur-
historiska riksmuseets sektion för entomologi. 
Som handledare har Intendent Karl-Johan Hed-
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riktar jag ett varmt tack till Professor Tor G. 
Karling för det stöd och den uppmuntran han 
givit mig. 

Summary 

Introduction 

Several papers have been written on the inter-
relations between the hymenopterous inhabitants 
in galls of Diplolepis rosae, e.g. by Blair (1943, 
1944, 1945) and Askew (1960). These papers, 
however, do not give a clear-cut picture of all 
parasite-host-relationships. I therefore con-
sidered it lo be wor th while looking doser into 
these conditions, especially as no such study 
has earlier been done in Sweden. Also a number 
of the considerably less well-known gall of D. 
mayri was studied. 

Material and methods 

The major part of the galls was collected in 
the area of Stockholm in January and February 
1973. They were stored outdoors, protected 
from rain, in linen-bags until the 27th of March, 
when the galls which had not already been 
taken indoors, were put into a fridge. 

In order to find out the function of each 
species in the galls, a number of galls were 
opened cell by cell. The living content of each  

cell then was isolated in round plexiglass-boxes 
with an interior diameter of 16 mm and a 
height of 7 mm. The boxes fit absolutely tight, 
so the humidity is preserved in them. Lid and 
hottom are plane and the boxes are completely 
transparent, so one can easily watch the content 
of a box without opening it. This fact makes 
it possible to look through the boxes every day 
and remove matured specimens or note other 
changes. All insects which should mature were 
kept in room temperature. 47 galls of D. rosae 

and 18 galls of D. mayri were treated this way. 

Some galls of D. rosae were put into plastic 
bags with a moisture cushion in each bag. When 
all insects had emerged from the galls, these 
were opened and identifiable fragments of dead 
insects were classified. 

Results 

Key to signs 

A Opened galls of D. rosae founded the previous 
summer. The larvae were put into plexiglass-
boxes for maturing. 

B Old galls of D. rosae which were opened. 
Identifiable fragments of dead insects were 
classified and living larvae and pupae were 
put inte boxes for maturing. 

C Galls of D. rosae which were put separately 
into plastic bags. After some months, when 
nearly all insects bad emerged, fragments of 
dead insects and still living larvae were 
classified. 

K As C except that several galls were kept 
toge ther. 

L Many galls of D. rosae kept together in 
special wooden boxes. No times for the 
emergence of the insects were noted and the 
galls were not opened afterwards. 

M Galls of D. mayri treated as A. 

The number of specimens of the different 
species, mortality and sex ratio in the material 
are shown in tables 1-3 (p. 161-163). In these 
tables the parasitized larvae are not included. 

The high mortality of the Torgmus larvae is 
probably due to the fact that these were not 
full-grown when the galls were opened. They 
became then sometimes so disturbed by the 
transfer to the boxes that they left their host 
larvae. A better result would probably have 
been obtained if the galls had been kept in room 
temperature for a week before opening, so that 
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the Tummas larvae would have had an oppor-
tunity to grow. 

The information about the parasitism which 
was obtained by the opening of galls is shown 
in tables 4 and 5 (p. 164-165). The funclion of 
each species in the galls is summarized below. 

Ichneumonidae 

Orthopelma mediator (Thunb.) is an internal 
parasite unlike the other regular parasites in 
the Diplolepis galls, which feed ectophagously. 
It is the most frequent parasite of D. rosae. In 
the galls of D. mayri only one 0. mediator was 
found, which also died as a pupa. Some speci-
mens also have been parasites of P. brandtii. 
All the 0. mediator larvae were full-grown 
when the galls were opened, and only in one 
care I found remainders of the host larva. It 
was classified as a D. rosae larva on the 
structure of the mandibles. 

Scambus sp. One specimen was found in a 
D. rosae cell, certainly being a quite accidental 
guest in the gall. 

Torymidae 

Torymus bedeguaris (L.) is a parasite of D. 
rosae, D. mayri and 0. mediator. 

Torymus macropterus (Walk.) is found to be 
a parasite of all the inhabitants in the two 
kinds of galls, except T. bedeguaris, H. bede-
guaris and E. rosae. T. bedeguaris is excluded 
as a possible host as this species is the last to 
develop of all species in the galls. Also E. rosae 
seems completely to escape being parasitized. 

Glyphomerus stigma (Fabr.) has not been 
found in my material though occurring in 
Sweden. It is known as a parasit?, in galls of 
both D. rosae and D. mayri. 

Eurytomidae 

Eurytoma rosae Nees appears mostly as a 
predator on the P. brandtii larvae by biting its 
way from one P. brandtii cell to another. Some-
times, however, small specimens have only 
parasitized one P. brandtii larva. Some E. rosae 
larvae were also found in cells which I could 
not identify with certainty as being those of 
D. rosae or P. brandtii. 
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P teromalidae 

Habrocytus bedeguaris Thoms. is found to be 
a parasite of 0. mediator and in exceptional 
cases of P. brandtii. Probably H. bedeguaris also 
attacks D. rosae. 

Caenacis inflexa (Ratz.) has only been found 
in P. brandtii cells, where P. brandtii itself is 
the only possible host. 

Eupelmidae 

Eupelmus urozonus Dalman. Two specimens, 
which certainly had been parasitizing P. brandtii, 
were found. E. urozonus is recorded from many 
different galls, and probably it may attack most 
of the inhabitants in the galls, just as does 
7'. macropterus. 

Cynipidae 

Periclistus brandtii Ratz. is an inquiline in 
galls of both D. rosae and D. mayri. 

The interval between the indoor bringing of 
a gall and the emergence of the imagines was 
noted for each specimen. Especially interesting 
was that T. macropterus emerged earlier than 
T. bedeguaris and that C. inflexa had two 
separate periods of emergence (see figs. 1-6, 
p. 150-151, and table 6, p. 166. 

All individuals do, however, not emerge the 
second year. Some of them stay in the gall to 
the third summer and sometimes perhaps even 
longer. The larvae which were still alive some 
months after they had been brought into room 
temperature but had not pupated, I considered 
lo be such as in nature would have emerged 
the third summer. Some specimens also were 
reared from galls which had been outdoors for 
two winters. The distribution among the galls 
of these specimens with retarded emergence is 
very unequal. In 82 studied galls 51 D. rosae 
larvae which Glid not mature the second year, 
were found. Of these 51 larvae 25 were fotnid 
in the same gall (see table 7, p. 166). 

Some species, among [hem E. rosae, were 
found to have left galls of D. mayri as early 
as the first year. Blair (1943, 1944, 1945) says 
that in England the main part of E. rosae 
leaves the gall of D. rosae the first year. In my 
material I have not found anything that indi-
cates that any of the inhabitants in the gall of 
D. rosae emerge before the second summer. 
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Among the taxonomic observations, I want 
to mention that the basal cell of H. bedeguaris, 
especially in the males, is often much more 
ciliated than what Gallan (1940) states. It is, 
however, never so densily ciliated as the outer 
half of the basal cell in C. inflexa. 

Figs. 13-14 and 16-29 (p. 156-159) show the 
larvae in lateral view and their heads in frontal 
view. The figures are meant as a help to those 
who want to determine larvae from galls of 
D. rosae and D. mayri. Unfortunately the H. 
bedeguaris larva could not be drawn. It is 
rather like the C. inflexa larva, but unlike this 
it is nearly always found in Diplolepis cells. 

Discussio 

Of the two Torymus species which occur in 
my material, T. bedeguaris is well-known from 
galls of D. rosae and D. mayri. The other 
species, T. macropterus, is sta ted by Mayr 
(1874) to be a parasite in galls on Rosa and 
Rubus. Askew (1960) only reared five speci-
mens from galls of D. rosae. T. macropterus 
seems to be more common in Diplolepis galls 
in Sweden than in England, as I in all have 
reared 76 specimens from 100 galls of D. rosae 
and 18 galls of D. mayri. T. macropterus is 
otherwise common in the gall of Diastrophus 
rubi (BouclA). 

Blair (1945) says that he has reared Torymus 
auratus (Fourc.) from galls of D. rosae, where 
it probably was a parasite of P. brandtii. I 
think that T. auratus, which otherwise only is 
known from galls on oak, is not very likely 
to be also a parasite in galls of D. rosae. More-
over, Blair states that in his material the fe-
males had an ovipositor scarcely as long as 
the abdomen, but this is not the case in T. 
auratus, of which the ovipositor is as long as 
the abdomen plus 1/3-1/2 of the thorax. 

About Habrocytus bedeguaris Blair (1943, 
1944, 1945) says that it is found in cells of both 
D. rosae and P. brandtii, and that it is a hyper-
parasite of all parasitic species in the gall of 
D. rosae, except E. rosae. Ile also says that he 
only has found the H. bedeguaris larva in late 
spring closely applied to a prepupal larva or 
a pupa. The reason why Blair found H. bede-
guaris in P. brandtii cells certainly' is that he 
also counted C. inflexa as H. bedeguaris. In the 
galls which I collected in January and February, 
all H. bedeguaris larvae except one were full- 

grown, and in some galls collected on the 22nd 
of April all were pupated. On the other hand, 
nearly all of the Torymus larvae were very small 
when the galls were brought in; this makes it 
impossible for H. bedeguaris to be thought of 
as a parasite of the Torymus species in my 
material. 

Eupelmus urozonus is a more or less occa-
sional guest in galls of D. rosae and perhaps 
other Diplolepis species. Normally it attacks 
different Cynipid galls on oak and the gall of 
Diastrophus rubi on Rubus (Askew 1961). Blair 
(1951) says that he reared several specimens of 
E. urozonus from galls of D. rosae. These did 
not emerge until the third summer unlike my 
two specimens of E. urozonus which emerged 
the second year. Blair thought that the E. uro-
zonus larva was an internat parasite but this 
is not the case, as established by Askew (1961). 
The description of the E. urozonus larva given 
by Blair also diverges in several respects from 
Askew's drawings of it, whereas my observa-
tions of its appearance agree weil with Askew's 
figures. 
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